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الشركة وعملياتها

تم تأسيس الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) شركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م )41/بتاريخ 17
شـوال 1401هـ (الموافق  17أغسطس 1981م) وتم تسجيلها في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم ( )1010018795وتاريخ  26ذي الحجة
1398هـ (الموافق  26نوفمبر 1978م).
يتمثل نشاط الشركة في اإلنتاج الزراعي والحيواني واستصالح األراضي الزراعية والتصنيع الغذائي وتسويق منتجاته.
تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العـام.
يقع المركز الرئيسي للشركة في:
الرياض – المملكة العربية السعودية
ص.ب ،2557 :الرياض 11461
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أسس اإلعداد

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة طبقا للمعيار الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" – المعتمد في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية المختصرة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م (آخر قوائم
مالية سنوية) .حيث ال تتضمن هذه القوائم كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء
المالي للشركة منذ آخر قوائم مالية سنوية.

 2-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية والواردة في قائمة المركز المالي األولية
المختصرة:
• االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم (" .)13وفقا للمستوى الثاني من التقييم".
• األصول الحيوية التي يوجد لها سوق أو يمكن قياسها بشكل موثوق به يتم قياسها بالقيمة العادلة .وفي حال عدم توفر القيمة العادلة أوعدم
إمكانية قياسها بشكل موثوق به ،فيتم قياس هذه الموجودات بالتكلفة.
• تقاس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
• يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية ووفقا لخطة المنافع.

 3-2عملة العرض والعملة الوظيفية
تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة ،ما لم يذكر خالف ذلك.

 -3التقديرات المحاسبية الهامة ،األحكام واالفتراضات
إن إعداد القوائم المالية االولية للشركة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول
والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإليضاح عن االلتزامات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج
تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ القوائم المالية والتي لها مخاطر جوهرية
قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنوات المالية القادمة .اعتمدت الشركة في افتراضاتها وتقديراتها
على المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات والتغيرات المستقبلية نتيجة
لتغير ظرف السوق أو ظروف خارجية عن سيطرة الشركة وتنعكس هذه التغيرات واالفتراضات عند حدوثها.
إن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في آخر قوائم مالية سنوية.
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -3التقديرات المحاسبية الهامة ،األحكام واالفتراضات (تتمة)
نظرا النتشار  Covid-19في المناطق التي تعمل فيها الشركة وما ينتج عنها من اضطرابات لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق،
قامت إدارة نادك بتقييم آثار ذلك على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية ،بما في ذلك تشكيل فريق عمل كورونا لضمان
صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع بشكل أوسع وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها .ال تزال عمليات نادك التجارية
غير متأثرة حاليا حيث يتم استثناء صناعة األغذية بشكل عام من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تفرضها السلطات التنظيمية المختلفة بما في
ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجول وقيود الشحن وعمليات الطيران .بناء على هذه العوامل ،تعتقد إدارة نادك أن جائحة  Covid-19لم يكن له
أي آثار جوهرية على النتائج المالية المصرح عنها من قبل نادك للفترة المنتهية في  31مارس 2021م .التزال وتواصل إدارة نادك تراقب الوضع
عن كثب.

 -4التقارير القطاعية
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )8تحديد القطاعات التشغيلية بناء على تقارير داخلية تتم مراجعتها بانتظام من قبل اإلدارة التنفيذية
للشركة وتستخدم لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها .تم إعداد القطاعات التشغيلية الموضحة أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
( .)8تتكون الشركة من قطاعين رئيسيين هما :تصنيع األلبان واألغذية وقطاع إنتاج المنتجات الزراعية .تتعلق معظم إيرادات الشركة وأرباحها
وأصولها بعملياتها في المملكة العربية السعودية وتنشأ من القطاعات التشغيلية التي تم رفع التقارير بشأنها .تراقب اإلدارة التنفيذية النتائج التشغيلية
للقطاعات التشغيلية هذه بشكل منفصل التخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة
ويتم قياسه بطريقة تتفق مع الربح أو الخسارة المثبتة في القوائم المالية األولية المختصرة.

فيما يلي ملخص للقطاعات التشغيلية كما في  31مارس 2021م

اإليرادات
اإليرادات الخارجية
إيرادات بين القطاعات
إجمالي اإليرادات
المصاريف
استهالك وإطفاء
الربح ( /الخسارة) التشغيلي
تكلفة التمويل
الربح من أدوات مالية مشتقة
الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة
الزكاة
ربح ( /خسارة ) الفترة
إجمالي األصول

قطاع األلبان والتصنيع
الغذائي

قطاع الزراعة

تسوية المبيعات بين
القطاعات/المصاريف
غير الموزعة

اإلجمالي

(لاير سعودي)

(لاير سعودي )

(لاير سعودي)

(لاير سعودي )

519,178,324
5,776,400
524,954,724

17,247,546
19,898,442
37,145,988

)(25,674,842
)(25,674,842

536,425,870
536,425,870

)(61,872,108
28,142,828
)(7,401,344
20,741,484
)(1,500,000
19,241,484
3,316,864,194

)(6,506,149
)(12,751,396
)(123,431
)(12,874,827
)(833
)(12,875,660
650,265,807

-

)(68,378,257
15,391,432
)(7,524,775
7,866,657
)(1,500,833
6,365,824
3,967,130,001

فيما يلي ملخص للقطاعات التشغيلية كما في  31مارس 2020م

اإليرادات
اإليرادات الخارجية
إيرادات بين القطاعات
إجمالي اإليرادات
المصاريف
استهالك وإطفاء
الربح (الخسارة) التشغيلي
تكلفة التمويل
الربح من أدوات مالية مشتقة
الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة
الزكاة
ربح ( /خسارة ) الفترة
إجمالي األصول

قطاع األلبان والتصنيع
الغذائي

قطاع الزراعة

(لاير سعودي )

(لاير سعودي )

تسوية المبيعات بين
القطاعات/المصاريف
غير الموزعة
(لاير سعودي )

اإلجمالي
(لاير سعودي )

525,029,174
4,760,000
529,789,174

34,121,458
14,498,342
48,619,800

)(19,258,342
)(19,258,342

559,150,632
559,150,632

)(63,920,797
37,296,368
)(13,187,611
24,108,757
)(1,450,000
22,658,757
3,372,605,851

)(10,641,407
)(3,744,625
)(890,639
)(4,635,264
)(4,635,264
720,283,576

162,970
162,970
162,970
-

)(74,562,204
33,551,743
)(14,078,250
162,970
19,636,463
)(1,450,000
18,186,463
4,092,889,427
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
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 -5ربحية السهم

الربح العائد إلى المساهمين (لاير سعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (عدد األسهم)
تعديالت إلصدار أسهم مكافاة
المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم العادية (عدد األسهم)

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2021م
)لاير سعودي(
(غير مراجعة)
6,365,824
101,640,000
101,640,000

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2020م
)لاير سعودي(
(غير مراجعة)
18,186,463
84,700,000
16,933,804
101,633,804

ربحية السهم (لاير سعودي /سهم )

0.06

0.18

يتم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بقسمة ربح الفترة العائد للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل الفترة.

 -6رأس المال

 31مارس 2021م

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

101,640,000

101,640,000

(غير مراجعة)

األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل بقيمة  10لاير سعودي للسهم

 -7قروض المرابحة والتسهيالت
عملة
القرض

تسهيالت بنكية إسالمية ()1- 7
صندوق التنمية الزراعي (- 7
)2

لاير
سعودي
لاير
سعودي

سعر الفائدة

تاريخ
االستحقاق

 31مارس 2021م
(غير مراجعة)
القيمة
القيمة
الدفترية
االسمية
مليون لاير
مليون لاير
سعودي
سعودي

 31ديسمبر2020م
(مراجعة)
القيمة
القيمة
الدفترية
االسمية
مليون لاير مليون لاير
سعودي
سعودي

سايبور +
هامش ربح*

2026-2020م

1,480

1,485

1,478

1,484

-

2027-2020م

6

6

7

7

1,486

1,491

1,485

1,491

*بلغ المتوسط المرجح لهامش الربح على القروض البنكية  %2.1خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م (لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020م )%3.7 :حيث تتفاوت نسبة هامش الربح بين القروض متوسطة وقصيرة األجل.
ُ -منحت القروض من البنوك المحلية مقابل سندات ألمر مقدمة من الشركة.
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -7قروض المرابحة والتسهيالت (تتمة)
يتم عرض القروض في القوائم المالية األولية المختصرة كما يلي:

مطلوبات غير متداولة
قروض مضمونة
قروض مضمونة بسندات ألمر

مطلوبات متداولة
قروض مضمونة
قروض مضمونة بسندات ألمر

 31مارس
2021م
(غير مراجعة)
مليون لاير سعودي
5
882
887

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
مليون لاير سعودي
6
875
881

1
603
604

1
609
610

 1-7التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) من بنوك محلية
ُمنحت التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) مقابل سندات ألمر صادرة بواسطة الشركة .تتراوح تواريخ استحقاق هذه التسهيالت ما بين السنوات
2020م الي 2026م كما هو متفق عليه مع البنوك المعنية ومعظمها ذات طبيعة متجددة .بلغ حجم التسهيالت غير المستخدمة في  31مارس
2021م مبلغ  596مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 608 :مليون لاير سعودي).
 2-7قروض صندوق التنمية الزراعي
حصلت الشركة على قرضين من صندوق التنمية الزراعية بقيمة  9.95مليون لاير سعودي .هذه القروض مضمونة برهن ألصول محددة مملوكة
للشركة .تواريخ استحقاق هذه التسهيالت هي من  2024إلى  2027كما هو متفق عليه مع صندوق التنمية الزراعية .بلغ رصيد هذه القروض من
صندوق التنمية الزراعية في  31مارس  2021مبلغ  6.4مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  7.4 :2020مليون لاير سعودي).
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2021م
(لاير سعودي )
(غير مراجعة)
474,416,950
62,008,920
536,425,870

 -8اإليرادات

المملكة العربية السعودية
دول أخرى

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2020م
(لاير سعودي )
(غير مراجعة)
491,964,065
67,186,567
559,150,632

تتمثل المصادر الرئيسية إليرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء في إيرادات منتجات األلبان واألغذية واإليرادات من المنتجات الزراعية
ومبيعات العجول وبعض اإليرادات األخرى .يتم نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل بمجرد تسليمها إليه وإقراره بذلك.
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -9ممتلكات وآالت ومعدات
بلغ صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31مارس 2021م مبلغ  1,97مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م1,96 :
مليار لاير سعودي) .قامت الشركة خالل فترة الثالثة أشهرالمنتهية في  31مارس 2021م بإضافة ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ  53مليون لاير
سعودي (الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م 41 :مليون لاير سعودي).

 1-9األراضي:
األمور التالية معلقة فيما يتعلق باألراضي المقتناه من قبل الشركة في تاريخ التقرير:
األراضي الخاضعة لسيطرة الشركة ولكن في انتظار نقل الملكية القانونية (القيمة الدفترية لألراضي  232.67مليون لاير سعودي):
تمتلك الشركة ما قيمته  232.67مليون لاير سعودي من األراضي المستلمة من الحكومة والتي تم استيفاء شروط المنحة الخاصة بها في السنوات
السابقة.
فيما يلي تفاصيل األرض والمنحة الحكومية:
•

استلمت الشركة في األصل مساحة محددة من األراضي في حائل ووادي الدواسر والجوف كمنحة غير نقدية مشروطة من قبل وزارة البيئة
والمياه والزراعة بموجب األمر الملكي م 41/الصادر في  17شوال 1401هـ (الموافق  17أغسطس 1981م) .يشار إليه فيما بعد بـ"األمر
الملكي لعام 1981م" والذي نص على حق الشركة في ملكية األرض التي تم إحيائها من قبل الشركة .حتى  31مارس 2020م ،قامت الشركة
بإثبات جزء من هذه األراضي بقيمة  120.86مليون لاير سعودي والتي تم استيفاء شروط المنحة الخاصة بها.
ورد للشركة بتاريخ  2ذوالقعدة 1441هـ (الموافق  23يونيو 2020م) ،خطابا صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة برقم
 1438/1057/600يشير إلى صدور األمر الملكي رقم  58378بتاريخ  28شوال 1441هـ (الموافق  20يونيو 2020م) يشار إليه فيما بعد
بـ "األمر الملكي لعام 2020م" والمصادِق على المناطق المستحقة للشركة .بناء على األمر الملكي لعام 2020م ،فإن اإلدارة متأكدة بدرجة
معقولة من أن الملكية القانونية لهذه األراضي سيتم نقلها إلى الشركة خالل مدة من الوقت عند االنتهاء من اإلجراءات النظامية.

•

بناء على األمر الملكي لعام 2020م ،سجلت الشركة األراضي الممنوحة بالزيادة في كل من الجوف ووادي الدواسر بقيمتها العادلة الحالية
وألغت إثبات المساحة غير المؤكدة في حائل مما نتج عنه صافي ربح قدره  111.8مليون لاير سعودي وزيادة في القيمة الدفترية لألراضي
لتصل إلى  232.67مليون لاير سعودي خالل العام 2020م.

•

األراضي المستقطعة بواسطة شركة أرامكو السعودية:
وفقا للمرسوم الملكي رقم ( )151بتاريخ  5شوال  1401هـ (الموافق  5أغسطس 1981م)  ،تم منح نادك مشروع حرض بما فيه من األرض
الزراعية والمنشآت واألصول الثابتة والمتحركة ومصادر الطاقة التي تعتبر جزءا من الموقع.
بعد ذلك استحوذت شركة أرامكو جزء من األرض التي تمتلكها نادك بموجب صك رقم  )333801001781صادر من كتابة عدل حرض.
قامت شركة نادك برفع قضية ضد أرامكو أمام المحكمة العامة في الخبر مطالبة أرامكو برفع يدها عن األرض المستقطعة .أصدرت المحكمة
العامة في الخبر قرارا لصالح نادك برقم  3/172وتاريخ  2ذوالقعدة 1428هـ (الموافق  12نوفمبر  )2007كما أصدرت محكمة التمييز حكمها
النهائي برقم /3/686أ وتاريخ  5ذوالقعدة 1431هـ (الموافق  13أكتوبر  ،)2010حيث جاء مؤيدا للحكم االبتدائي الصادر من المحكمة العامة
بالخبر.
تقدمت أرامكو بشكوى ضد نادك لدى محكمة حرض بطلب إلغاء صك التملك وصدر حكم برد الدعوى وسالمة صك نادك.
ردا على قرار المحكمة العليا المذكور عرضت أرامكو القضية على الديوان الملكي والذي بدوره قام بإحالتها مرة اخري للمحكمة العليا للنظر
فيها ،أصدرت المحكمة العليا حكمها النهائي بتاريخ  18ربيع األول  1442هـ (الموافق  4نوفمبر  )2020بإلغاء القرارات السابقة الصادرة
لصالح نادك وإلغاء صكوك الملكية الصادرة لنادك.
بناء على المناقشات مع مسئولي وزارة البيئة والمياه والزراعة ،فإن اإلدارة علي يقين بشكل معقول من أن الملكية القانونية لألراضي التي
تخضع الستخدام وسيطرة نادك سيتم منحها لنادك بعد الحصول على جميع الموافقات الالزمة من السلطات الحكومية ذات الصلة .وبالتالي سيكون
التأثير الوحيد هو اقتطاع جزء محدود من األرض التي تشغلها أرامكو حاليا .ال يمكن التأكد من األثر المالي للتغير في مساحة األرض كما في
تاريخ التقرير في ظل عدم وجود أمر محكمة نهائي  ،ومع ذلك تقدر اإلدارة أن التأثير لن يكون جوهريا.
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -10األدوات المالية
تم قياس األصول والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حيث تم قياسها بالقيمة العادلة .القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصول ما أو دفعة لتحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية
تمت بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس وفقا للظروف السائدة في السوق .في حالة عدم وجود سوق نشط ،تقاس األصول أو المطلوبات في
أكثر األسواق فائدة لألصول والمطلوبات .يتم االعتماد على افتراضات المتعاملين في السوق لتعظيم منافع استخدام األصل .اعتمدت الشركة على
طرق تقييم بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك استنادا ألداء أصول مماثلة في سوق
نشط مع األخذ بعين االعتبار أداء األصل نفسه وذلك لتعظيم المنافع من األصل.
القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات المالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهريا عن قيمها العادلة.

األصول المالية بالقيمة العادلة
استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
إجمالي األصول المالية بالقيمة العادلة
األصول المالية بالتكلفة المطفأة
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة
إجمالي األصول المالية

 31مارس 2021م
(الف لاير سعودي)
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(الف لاير سعودي)
(مراجعة)

مستوى التقييم

7,629

7,629

المستوى الثاني

7,629

7,629

302,608
80,636
383,244
390,873

286,753
68,714
355,467
363,096

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

675,432

589,088

قروض
التزامات اإليجارات
إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
إجمالي المطلوبات المالية

1,491,326
56,310
2,223,068
2,223,068

1,490,733
62,759
2,142,580
2,142,580

 -11اعتماد مجلس اإلدارة
تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  16رمضان
1442هـ ،الموافق  28ابريل 2021م.
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